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أخبار الجامعة
بترا -أخبار األردنية

3543/5/45

الخميس

"أردنية العقبة" تطلق باكورة برامجها التدريبية المتخصصة
أعلن رئيس فرع الجامعة االردنية في العقبة الدكتور هاني
الضمور عن اطالق باكورة دورات وبرامج الدبلوم المهني
التدريبي في مركز االستشارات والتعليم المستمر بكافة المجاالت
والجوانب اإلدارية واالقتصادية والفنية.
وسيعقد المركز اولى دوراته منتصف الشهر المقبل ببرنامجين،
اوالهما (ادارة الهجرة والتعامل مع قضايا اللجوء) بالتعاون مع
وزارة الداخلية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين .وثانيهما برنامج تدريبي يبحث مشاكل االنتاج النباتي
والحيواني في مدينة العقبة بالتعاون مع وزارة الزارعة.
وقال الضمور" :إن المركز بصدد طرح مجموعة من البرامج التدريبية في مجالت اللغات
والحاسوب والدبلوم المهني في السياحة واإلرشاد السياحي إضافة إلى الدبلوم المهني في االستيراد
والتصدير وبرنامج الدبلوم المهني في ادارة الشحن وبرنامج ادارة المطارات فضال عن برنامج
خاص لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها".
وأوضح الضمور ان ادارة الفرع تعي تماما التحوالت المتسارعة في البنية االقتصادية واالستثمارية
والسياحي ة والتعليمية في مدينة العقبة لذا تولي االنسجام بين برامجها وحاجات المدينة وخططتها
التنموية المختلفة والمجتمع العربي واإلقليمي أهمية خاصة.
وأشار الى أن المركز عمل على دراسة االحتياجات التدريبية من خالل التنسيق مع مؤسسات
األعمال في العقبة سعيا الى تقديم خدمات منافسة عالية الجودة وتطوير حلول خالقة وإبداعية
لمجابهة التحديات التي تواجهه في مجال االستشارات والخدمات الفنية والدراسات والتدريب باتباع
المنهجية العلمية وتوفير جو خدمي يفوق توقعات متلقي الخدمة باالستعانة بشبكة متكاملة من
الخبرات والمعارف والكفاءات المميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعة وخارجها
وتعزيز التنافسية االيجابية للقطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة في األردن والمنطقة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص  – 35الدستور ص  -0الغد ص 3
المدينة نيوز -أخبار األردنية

3543/5/46

الجمعة

"األردنية" و"صناعة األردن" تبرمان اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي

ابرم قسم الكيمياء ومركز حمدي منكو للبحوث
العلمية في الجامعة االردنية اليوم اتفاقية تعاون
في مجالي البحث والتدريب مع غرفة صناعة
االردن.
ووقع االتفاقية عن الجامعة االردنية نائب رئيسها
لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا والجودة
الدكتورة هالة الخيمي-الحوراني وعن الغرفة
امين سرها وممثل قطاع الصناعات الكيماوية فيها
نبيل اسماعيل.
ونصت بنود االتفاقية بأن تعمل الغرفة على توجيه اهداف مشاريع الطلبة خصوصا طلبة الدراسات
العليا ومساعدتهم في ايجاد المشاكل الصناعية من الناحية الفنية ومحاولة حلها ،بما يخدم المجتمع
ويطور الصناعة.
وبحسب االتفاقية تعقد الغرفة المحاضرات والبرامج التدريبية من قبل الصناعيين لتقريب الطلبة من
الواقع الصناعي وتقسيمات الصناعة الكيماوية المختلفة ،فيما توفر الجامعة التسهيالت والبنى التحتية
الالزمة لالستخدام المخبري واالستفادة من االجهزة والمعدات.
وقالت الخيمي الحوراني" :إن االتفاقية تأتي في اطار سعي الجامعة ضمن خطتها االستراتيجية
لألعوام ( )3545-3543تحت شعار نحو جامعة عالمية ،إلى تفعيل العالقة اإليجابية مع القطاع
الخاص وخاصة القطاع الصناعي وتوثيق عراها وتوسيع مداها بما يضمن توليد معارف ونتائج لها
قيمة عالمية في المجاالت التخصصية المختلفة".
وأضافت الخيمي" :إن الجامعة قامت بتطوير العديد من الشراكات مع المؤسسات االقتصادية
واإلنتاجية المختلفة كان ابرزها (دكتور لكل مصنع) و (حاضنات االعمال) والتي كان من شأنها
توفير فرصا للتدريب وتطوير طاقات الطلبة ضمن سوق العمل المستقبلي ،وزودت المجتمع بوسائل
ت للتطوير الصناعي".
وآليا ٍ
وفي هذا الصدد اشارت الخيمي الى انه تم االتفاق على تشكيل هيئة مشتركة لتحديد اطر التعاون في
مجاالت التوعية والبحث العلمي وتعريف المجتمع المحلي والدولي بالمرافق والخدمات والبنى
التحتية والفوقية والتجهيزات المخبرية المتوفرة لدى الجامعة.
حضر حفل التوقيع عميد كلية العلوم الدكتور نجيب ابو كركي ورئيس قسم الكيمياء الدكتور جالل
زهرة ومديرة مركز حمدي منكو الدكتورة عبير البواب ومدير عام غرفة صناعة االردن الدكتور
ماهر محروق وعدد من اعضاء مجلس "الغرفة".
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 5355535 – 5355555فاكس )263-6( 5355036 :عمأن  44203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

4

الرأي ص 40

3543/5/46

الجمعة

«األردنية والتكنولوجيا» تغلقان القبول للتفوق الرياضي
اغلق في الجامعة االردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا باب القبول امام الطالب والطالبات للتفوق
الرياضي للعام الدراسي الجديد ،حيث سيتم في بحر االسبوع المقبل اجراء االختبارات للياقة البدنية
والمهارية لأللعاب الرياضية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مرصد الثقافة /الدستور

3543/5/45

األحد

ندوة «حال الفلسفة في األردن»
برعاية رئيس الجامعة االردنية تعقد ندوة «حال الفلسفة في األردن» الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء المقبل في مدرج الكندي بكلية اآلداب ،ويشارك في الندوة :د .هشام غصيب ،د .أحمد ماضي،
الكاتب حسني عايش ،د .خديجة عزيزي ،د .توفيق شومر ،الباحثة حذام قدورة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 5355535 – 5355555فاكس )263-6( 5355036 :عمأن  44203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

6

شؤون جامعية
خبرني -وكالة إنجاز -السوسنة

3543/5/45

األحد

الجامعات األردنية خارج التصنيف العالمي مجددا
غابت الجامعات االردنية المختلفة ،عن تصنيف عالمي ألفضل الصروح األكاديمية في العالم،
اندرجت فيه  5جامعات عربية.
ووضع تصنيف "شنغهاي" العالمي ،للجامعات لعام  0 ،3543جامعات سعودية بين أفضل 555
جامعة في العالم ،في حين حظيت مصر بجامعة واحدة في هذا التصنيف.
ووفقا ً للتصنيف الذي صدر منتصف آب الجاري ،فإن الجامعات األردنية واصلت غيابها عن قائمة
أفضل جامعات في العالم.
في موازاة ذلك ،وضع التصنيف  7جامعات إسرائيلية ،ضمن افضل  555جامعة في العالم ،وفقا ً
لرصد "خبرني" عن القائمة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص أولى  -طلبة نيوز

3543/5/45

األحد

بدء طلبات االستفادة من البعثات الخارجية اليوم و(التجسير) األسبوع المقبل

انتهت عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل
امس عملية تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات
الرسمية.
ووصل عدد المتقدمين بطلبات التحاق حتى
الساعة الساعة السادسة والنصف من مساء أمس
الى( )5335الف طالب وطالبة.
ويعقد مجلس التعليم العالي االسبوع الحالي
جلسة يقرر خاللها عدد المقاعد المتاحة القبول فيها ،في ضوء تقرير تقدمه وحدة تنسيق القبول
الموحد ،توضح فيه عدد المتقدمين ومعدالتهم ومؤشرات الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية.
وبحسب مصادر ،فإن مجلس التعليم العالي سيقرر زيادة على االعداد بنسبة ال تقل عن ( )%35عن
العدد الذي أقره في وقت سابق والبالغ ( )32555طالب.
وتعلن نتائج القبول الموحد بالجامعات خالل االسبوع االول من شهر ايلول المقبل.
البعثات الخارجية
الى ذلك تبدا اليوم االحد عملية تقديم االستفادة من البعثات الخارجية (المنح ومقاعد) المخصصة
لخريجي الثانوية العام للعام الدراسي  3543من الفرعين العلمي واالدبي على الدورتين الصيفية
والشتوية.
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان عملية التقديم «الكترونيا من خالل الموقع االلكتروني
( ،)www.dsamohe.gov.joموضحة ان عملية التقديم تستمر حتى الساعة ( )43من مساء الثاني
والعشرين من الشهر الحالي.
وبينت الوزارة انه «سيتم اإلعالن عن أسماء المرشحين عبر الرسائل النصية  smsومن خالل
الموقع اإللكتروني للوزارة علما ً بأنها ستكون الوسيلة الوحيدة فقط لالتصال والتواصل مع الطلبة».
وتطلب الوزارة من الطلبة الذين تتوفر لديهم الرغبة األكيدة في االستفادة من هذه المنح إحضار
صورة عن جواز السفر (ساري المفعول) وكشف عالمات الثانوية العامة األصلي باللغتين العربية
واالنجليزية عند استدعاء المرشحين للمقابلة في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ونوهت الى أن جميع منح ومقاعد مصر ألعلى طالب في المحافظة فقط (أي أن التنافس بين الطلبة
على مستوى المحافظة).
ولفتت ال ى أنه سيتم حذف اسم الطالب الذي حصل على مقعد طب بشري في إحدى الجامعات
األردنية على البرنامج العادي من قوائم المنح والمقاعد الخارجية.
وبحسب التعليمات ،فإن التخصصات المتاحة امام طلبة الفرع العلمي تشمل التخصصات في الكليات
العلمي  :الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وغير ها من التخصصات العلمية ،اما الفرع االدبي
فتشمل تخصصات الكليات االنسانية واالجتماعية :االدارة واللغات االدارة وغيرها من التخصصات
االدبية.
وبحسب النشرة االرشادية ،يتنافس طلبة اللواء في الحصول على المنحة بحيث تخصص المنحة
العلى المعدالت بين المتقدمين ضمن اللواء الواحد.
يسمح للطالب بالتنافس لالستفادة من المنح لدولة واحدة فقط وتخصص واحد فقط ،مؤكدة ضرورة
اختيار التخصص بما يتناسب مع المعدل وفرص التنافس.
ويعتمد الترشيح الي دولة والي تخصص على قرار مجلس التعليم العالي المتضمن تحديد الحد
االدنى للمعدل في الترشيح للقبول في الجامعات االردنية الرسمية.
وبحسب اسس القبول فإن الحد االدنى للطب وطب االسنان ( )%55وللصيدلة والهندسة ()%55
وللقانون والتمريض ( )%75وللصحافة واالعالم ( )%75ولباقي التخصصات ( ،)%65إال ان
تونس تشترط ان ال يقل المعدل عن ( )%25لحلمة الثانوية العامة الفرع العلمي لدراسة تخصص
الطب البشري.
ونبهت وزارة التعليم العالي عل الطلبة ضرورة التسجيل في الجامعات االردنية في حال قبول
الطالب على قوائم تنسيق القبول الموحد والمحافظة عليه الى حين ورود القبول من الجهات المانحة،
حيث يمكن رفض القبول في بعض الحاالت ،علما بأن وزارة التعليم العالي ال تتحمل مسؤولية في
حال تخليك عن مقعدك في الجامعات االردنية.
واشارت الى انه في حال تأخر ورود قبول الطالب من الدولة المرشح لها ،يكون سبب التأخير من
الدولة المانحة وال عالقة لوزارة التعليم العالي في اي عملية تأخير.
وأكدت انه ال يحق لطلبة الشهادات غير االردنية التقدم لالستفادة من منح الفرع االدبي وكذلك
لالستفادة من المنح إذا لم يجتاز امتحان القياس والقدرات بنجاح الذي تعقده الوزارة.
ولفتت الى أن ضرورة التزام الطلبة حملة الشهادات غير االردنية بتسليم الوثائق وشهادات القياس
والقدرات المطلوبة عند المقابلة.
وحول حاالت االستنكاف المتوقعة أوضحت الوزارة انه في حال استنكف الطالب عن الترشح للمنحة
او المقعد التي تقدم لها ال يحق له الترشح الي دولة أخرى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبينت ان الطالب يلتزم بتنفيذ قرارات لجنة البعثات والمنح العلمية  ،بحيث يتم مطالبة الطالبة الذي
يرشح لالستفادة ويستنكف عنها في وقت ال تتمكن الوزارة من ترشيح طالب بديل او استنكف الطالب
المرشح خارج الفترة القانوية الممنوحة له ،بموجب االسس ( 05ساعة من تاريخ ترشيحه) كطالب
اصيل ،حيث يتم تحديد قيمة المطالبة من قبل اللجنة.
وفي حال تأخر الطالب عن تسليم الوثائق المطلوبة منه خالل  05ساعة يعتبر مستنكف عن المنحة
الدراسية ،كما سيتم الغاء الطلب في حال اختالف المعلومات الواردة فيه عن واقع كشف العالمات.
وتشترط االمارات العربية معدل ( )%25لدراسة تخصص الهندسة ،بحيث يكون حاصل على معدل
ال يقل عن ( )%55في مادة الرياضيات وال يقل في مادة على االقل من الفيزياء والكيمياء عن
( )%55في امتحانات الصف الثاني عشر ،وان ال يقل المعدل عن ( )%55لدراسة تخصص االدارة
والقانون وعن ( )%55لدراسة باقي التخصصات العلمية واالدبية.
إال ان تونس تشترط ان ال يقل المعدل عن ( )%25لحلمة الثانوية العامة الفرع العلمي لدراسة
تخصص الطب البشري ،وان يدرس الطالب سنة اولى لغة فرنسية على نفقته الخاصة.
وفي مصر يشترط ان اليقل المعدل عن ( )%23لحملة الرفع العلمي بعد حذف مادتي التربية
االسالمية والثقافة العامة وتقسيم باقي المواد على ( )4535لدراسة تخصص الطب البشري).
وتنشر مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي على نافذتها على موقع الوزارة
( ، )WWW.DSAMOHE.GOV.JOالنشرات االرشادية والمنح والمقاعد المتاحة الختيار
الطالب واالوراق المطلوبة من الدول المانحة والوثائق المطلوبة لمقاعد النفقة الخاصة.
التجسير للجامعات
وعلى صعيد متصل ،تدقق وحدة تنسيق القبول الموحد حاليا في تخصصات كليات المجتمع
والتخصصات المناظرة لها في الجامعات تجهيزا لعملية تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية،
الدخالها على برمجية القبول.
وفي الوقت الذي ستعلن الوحدة عن موعد التقديم في وقت الحق اشارت مصادر في الوحدة ن تقديم
الطلبات سيكون خالل االسبوع المقبل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األحد

طلبة نيوز

3543/5/45

رؤساء اليرموك والتكنولوجيا والهاشمية واأللمانية قاب قوسين من إعالن تشكيالت
أكاديمية في جامعاتهم
علم المحرر المتجول بأنه بات في حكم المؤكد تعيين ثالث نواب رئيس جدد في جامعة اليرموك وأن
الدكتور عبدهللا الموسى رئيس الجامعه إستقر على ثالث خيارات بعد دراسة وافية استمرت لسنتين
لعمداء عملوا معه في مواقغ ادارية وأكاديمية .
وبحسب مصادر فإن النواب الجدد متوزعون على كليات الجامعة المخلفة حيث أن أكاديميا بارزا في
قسم اللغة اإلنجليزية وسبق له العمل عميدا في جامعة أردنية في الشمال سيكون له حظوظ جيدة في
هذا ا" إلطار فيما أن أكاديميا آخر ممن حمل ملفين في الفترة السابقة هو أيضا من بين خيارات
الموسى .
وتفيد معلومات بأن أحد اساتذة الصيدلة في الجامعة األردنية المتميزين والذي ادار ملف الجودة في
الجامعة األردنية في فترة سابقة سيتم تعيينه عميدا لكلية الصيدلة الناشئة في جامعة اليرموك .
وفي سياق مختلف فإن مصادر موثوقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تشير الى نية رئيس الجامعه
الدكتور عبدهللا الملكاوي تأجيل تعيين نائب رئيس أو نائبين جدد الى نهاية شهر ايلول القادم وأنه
سيكتفي بتعيين عمداء بدال ممن سينهون فترات تعيينهم حاليا في الجلسة المقررة نهاية الشهر الحالي .
من جانب آخر فإن رئيس الجامعه الهاشمية الدكتور كمال بني هاني هو اآلخر يدرس خيارات ليست
سهلة بتعيين نائب رئيس خلفا للدكتور محمد مسمار والذي تنتهي مدة تعيينه حاليا فيما أن هناك عددا
محدودا من العمدء الذي سيتم تعيينهم هذا العام .
وفي الجامعة األلمانية األردنية فقد علمت طلبة نيوز بأن رئيس الجامعة الدكتور نظير ابو عبيد استقر
على تعيين نائب رئيس شغل عميد ألحد أكبر الكليات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفترة
الماضية .
كما وأن نائبا سابقا لعميد شؤون الطلبة في جامعة العلو والتكنولوجيا سيكون من أوقى الخيارات
لشغل موقع عميد شؤون الطلبة خلفا للدكتور وليد شهاب الذي انتهت مدة تعيينه قبل ستة شهور .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص أولى -طلبة نيوز

األحد

3543/5/45

بحث إمكانية استكمال الطلبة األردنيين في مصر دراستهم في االردن
قالت مصادر مطلعة ان الوزارة تدرس وضع الطلبة األردنيين الدارسين بالجامعات المصرية تمهيدا
التخاذ قرار بشأن دراستهم الجامعية واستكمالها نظرا لالوضاع غير المستقرة بجمهورية مصر
العربية.
وافادت المصادر ل"الدستور"ان قرار قبولهم بالجامعات االردنية هو قرار حكومي بحت ال بد ان
يخضع لقرار من مجلس الوزراء حيث انهم سيلتحقون بتخصصاتهم التي يدرسونها بمصر دون
الحدود الدنيا لمعدالت القبول بالجامعات االردنية بخاصة تخصصات الطب واالسنان والهندسة،
األمر الذي ال يمكن تجاوزه او اتخاذ قرار بشأنه من قبل مجلس التعليم العالي فقط.
واكدت المصادر ان وضع الطلبة االردنيين مستقر والوزارة تتابع احوالهم عبر السفارة االردنية
بالقاهرة والمستشار الثقافي ،وامورهم مطمئنة وال تزال قضية الجامعات هنالك معلقة وغير معروف
مصير الطلبة االردنيين هناك اكاديميا.
وكان مجموعة من الطلبة واولياء امورهم قد وقعوا بيانا يطالبون فيه الحكومة بترتيب امورهم اسوة
بالطلبة األردنيين بالسابق الدارسين في كل من لييبا واليمن جراء الظروف الصعبة انذاك.
واكد الطلبة في بيانهم ان امورهم المستقبلية االكاديمية بمصر غير آمنة وال يمكنهم مواصلة الدراسة
في مثل تلك الظروف والبد من ايجاد حل لهم قبل بدء العام الجامعي.
جدير ذكره ان عدد الطلبة االردنيين في جمهورية مصر العربية يصل الى حوالي  6آالف طالب
وطالبة في مختلف التخصصات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبت

الغد ص أولى

3543/5/47

 53ألف طالب يتنافسون على  30815مقاعد جامعية
الحوراني :انتهاء فترة تقديم الطلبات للقبول الموحد وال تمديد
تيسير النعيمات  -إنتهت منتصف الليلة الماضية عملية تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات الرسمية
لمرحلة البكالوريس والتي بدأت في الخامس من الشهر الحالي ولن يتم تمديد فترة التقديم ،حسبما أكده
لـ"الغد" مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الساعة الخامسة من مساء أمس نحو  53ألف طلب من أصل  55ألفا
يحق لهم تقديم الطلبات وهم الحاصلون على معدل  65فما فوق في امتحان الثانوية العامة.
ومن المتوقع إعالن نتائج القبول الموحد خالل األسبوع األول من الشهر المقبل عقب وصول قوائم
المقبولين على حساب المكرمة الملكية ألبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة وأبناء
المعلمين ومكرمة طالب المخيمات.
إلى ذلك ،يعقد مجلس التعليم العالي جلسة األسبوع الحالي للبحث في حجم الزيادة على المقاعد التي
كان المجلس أعلن عن توفرها والبالغة  32555مقاعد.
وأكد الدكتور الحوراني أن توقيت إقرار الزيادة على األعداد لن يؤثر على توقيت استخراج النتائج،
في ضوء الخبرة التي يتمتع بها القائمون على الوحدة ،الى اشتراط مجلس التعليم العالي بأن "ال تقل
أعداد الطلبة المقترحة عن األعداد التي أقرت العام الماضي".
وعلى صعيد المقاعد المخصص القبول فيها في التخصصات الطبية ضمن البرنامج العادي والبالغة
 375في الطب البشري و 435في طب األسنان ،بينت مصادر مطلعة أن هذا الرقم يشمل حصص
المكارم الملكية للعاملين في القوات المسلحة  % 35وكذلك أبناء المعلمين  % 45وأبناء المخيمات
الى جانب التخصيصات لحملة الثانوية العامة من السنوات السابقة وكذلك للطلبة األردنيين
المغتربين ،وحملة الشهادات األجنبية دون أن تؤثر على حصص القبول التنافسي العام.
وبخصوص حصة حملة الثانوية العامة من السنوات السابقة ( )% 5من جميع المقاعد بما فيها الطب
وطب األ سنان ،فيشترط أن ال يقل معدل القبول عن معدل خريجي العام الحالي ،والوضع كذلك
بالنسبة للطلبة األردنيين المغتربين ،الذين يخصص لهم أيضا ( )% 5من المقاعد.
وكشفت المصادر عن أن طلبة الشهادات األجنبية يخصص لهم بموجب أسس القبول  455مقعد
سنويا في مختلف التخصصات بما فيها الطبية ،وحسب شروط القبول.
إلى ذلك ،تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فجر غد استقبال طلبات االستفادة من المنح
الخارجية والمقاعد الدراسية /نفقة خاصة للعام الدراسي  3540 /3543وذلك لخريجي الثانوية
العامة الدورة الشتوية والدورة الصيفية (الفرعين العلمي واألدبي) للعام الدراسي  3543ولغاية
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الساعة الثانية عشرة ليالً من يوم الخميس المقبل وذلك من خالل الموقع اإللكتروني
 ،WWW.DSAMOHE.GOV.JOعلما بأن تقديم الطلبات مجاني.
وطلبت الوزارة من الطلبة المتقدمين لالستفادة من هذه المنح االطالع على النشرات اإلرشادية
وااللتزام بالتعليمات والحدود الدنيا لمعدالت القبول المعلنة في الموقع ،علما ً بأنه لن يقبل أي طلب بعد
انتهاء موعد تقديم الطلبات المعلن عنه أعاله ،وذلك لضيق الوقت المحدد من الدول المانحة ،وسيتم
اإلعالن عن أسماء المرشحين عبر الرسائل النصية  smsمن خالل الموقع اإللكتروني للوزارة علماً،
بأنها ستكون الوسيلة الوحيدة فقط لالتصال والتواصل مع الطلبة.
كما طلبت الوزارة من الطلبة الذين تتوفر لديهم الرغبة األكيدة في االستفادة من هذه المنح إحضار
صورة عن جواز السفر (ساري المفعول) وكشف عالمات الثانوية العامة األصلي باللغتين العربية
واإلنجليزية عند استدعاء المرشحين للمقابلة في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الوزارة إنه سيتم حذف اسم الطالب الذي حصل على مقعد طب بشري في إحدى الجامعات
األردنية على البرنامج العادي من قوائم المنح والمقاعد الخارجية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل

3543/5/47

السبت

وقفة طالبية ضد مجازر "الداخلية" المصرية غدا أمام مبنى األمم المتحدة
دعا عدد من طلبة الجامعات األردنية ،لإلعتصام غداً أمام مبنى األمم المتحدة بالقرب من الجامعة
األردنية في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وتأتي الوقفة بحسب منظميها للتأكيد على شرعية الرئيس محمد مرسي ورفض المجازر التي يرتكبها
الجيش المصري بحق مؤيدي مرسي في ميادين مصر.
وأطلق الطلبة دعوتهم على صفحة التواصل اإلجتماعي الفيسبوك بإسم "طلبة مع الشرعية ...ضد
جرائم الداخلية " وأكدو من خاللها رفضهم للموقف األردني ،بعد تصريح وزير الخارجية ناصر
جودة الداعم لالنقالب العسكري ،في مصر ،والداعي لنبذ اإلرهاب على حد وصفه.
مما أعتبره الطلبة تأييداً للمجازر التي ترتكب بحق مؤيدي مرسي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبت

الرأي ص 3

3543/5/47

أكاديميون :مبادرة تنمية المحافظات تعزز مسيرة اإلصالح الشامل
أكد اكاديميون أن خطة تنمية المحافظات ستنعكس ايجابا على الحياة االجتماعية واالقتصادية وتساهم
في تحسن الظروف المعيشية للمواطنين تحسن من البنية التحتيه.
وقال وزير التعليم العالي السابق ،رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االسبق الدكتور وجيه عويس ان
مبادرة جاللة الملك عبدهللا الثاني بوضع خطة شاملة لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات
المجتمع المدني ،والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية «خطوه مهمة جدا للتخفيف من
البطالة».
واضاف عويس ان جاللة الملك شدد على اهمية تحسين الوضع المعيشي للمواطن االردني وتشجيع
االستثمارات و التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون في مكانها الصحيح عن طريق
وضع خطط التنمية لتشمل جميع المحافظات والعمل على دعمها لتحقيق اهدافها.
واشار عويس الى ان هذه المبادرة لها ابعاد اقتصاديه واجتماعية التي بدورها ستخفف البطاله في
المحافظات وتوقف عملية النزوح من االرياف الى المدن.
وبين رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة ان جاللة الملك لديه رؤى متميزة في كافة النواحي
وهذه المبادرة ستكون نقلة نوعية من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
واضاف الخوالدة أن هذه مبادرة تتطلب العمل الدؤوب من أجل تحقيق اهدافها والمشاركة في نقل
رؤى جاللة الملك وتحقيقها على أرض الواقع للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي وتحقيق التغيير
والتطوير التنموي المطلوب.
واشار الخوالدة الى ان خطة التنمية ستسهل من ايجاد فرص عمل بشكل افضل في جميع محافظات
المملكة وبالتالي ستساعد على التخفيف من الضغط على العاصمة ،مؤكدا ان هذه الخطة ستكون
انطالقة متميزة للتخفيف من االعباء االقتصادية واالجتماعية.
ومن جهته اكد الدكتور في الجامعة الهاشمية ضياء الزغيالت أن رؤى جاللة الملك ستحقق اهدافا
مرجوة في الفترة القادمة خاصة وأن مثل هذه الخطط التى تعمل على تمنية المجتمع المحلي سيكون
لها أثر اجتماعي واقتصادي متميز.
واضاف الزغيالت ان على المواطنين تحقيق رؤى جاللة الملك والمشاركة في تطبيق خطة التنمية
للحد من مشاكل البطالة والمساعدة في دعم المشاريع الصغيرة في كل محافظات المملكة لتتميز كل
محافظة بمشروع متميز يستقطب ابناء المحافظة ويوقف عملية الهجرة من االرياف الى المدن.
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«القبول الموحد» :ال عالمات إضافية للتفوق الرياضي أو الفني
أمان السائح  -يبدأ يوم غد األحد وحتى
الثاني والعشرين من الشهر الحالي تقديم
طلبات المنح والمقاعد الخارجية عبر موقع
العالي والبحث العلمي للطلبة
وزارة التعليم
ٍ
االردنيين حسب االلوية والمحافظات بنسب
معينة.
وتتوزع المنح والمقاعد على تخصصات
مختلفة أهمها الطب البشري ،في تنافس
عادل حسب المعدالت.
كما تنتهي عند الثانية عشرة من منتصف الليل اليوم السبت عملية تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات
الرسمية عبر موقع القبول االلكتروني الموحد مع توقعات ان يصل العدد االجمالي للطلبات الى نحو
 53ألف طلب حيث وصل عدد الطلبات حتى مساء أمس الى  53355طلب في حين أكدت مصادر
أنه ستعلن القائمة رسميا االسبوع االول من أيلول المقبل بمعدالت تنافسية مرتفعة.
ودعت وحدة القبول اإللكتروني الموحد الطلبة الى ضرورة تحري الدقة في الساعات األخيرة قبل
اغالق الموقع االلكتروني ووقف استقبال الطلبات.
وأجابت الوحدة على استفسارات الطلبة واالسئلة األكثر تكرارا حيث أكدت انه يُرفض طلب االلتحاق
المقدم من الطالب إذا كان الطالب ُملزما ً بتقديم صور عن شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها،
ولم يقم بإرسال هذه الصور بإحدى الوسائل المحددة في دليل تقديم طلب االلتحاق ،وخالل الفترة
الزمنية المحددة لذلك أيضا ً.
وحددت الوحدة الفئة المقصودة بهذا األمر وهي الطلبة األردنيون الحاصلون على شهادة الدراسة
الثانوية العامة األردنية قبل عام  3555لجميع الدورات الصيفية والشتوية ،أو الطلبة األردنيون
الحاصلون على هذه الشهادة من إحدى وزارات التربية والتعليم في الدول العربية ،أو شهادة المعادلة
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم األردنية للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية أجنبية.
كما أجابت الوحدة على اسئلة تفيد انه يجب على كل طالب مستفيد من أي مكرمة ملكية سامية تقديم
طلب التحاق عن طريق وحدة تنسيق القبول الموحد ،وبدون هذا الطلب ال يمكن للطالب االستفادة من
هذه المكرمة الملكية السامية ،لغايات القبول في الجامعات األردنية الرسمية .وعلى الطالب أن يتقدم
للجهة ا لمسؤولة عن المكرمة الملكية السامية المستفيد منها بالوثائق التي تطلبها ،وبحسب المواعيد
المحددة من قبلها.
وحول سؤال الطلبة حول اعطاء عشر عالمات للتفوق الرياضي او الفني اجابت الوحدة ان هذه
الفكرة غير صحيحة نهائياً ،وهي من الشائعات الدارجة بين بعض الطلبة ،وان أسس القبول النافذة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تجيز لكل جامعة قبول عدد محدود من الطلبة المتفوقين رياضياً ،أو فنياً ،وفق أسس ومعايير تحددها
الجامعة المعنية.
كما أكدت الوحدة ان قضية تخفيض عالمات للطلبة العرب عند التقدم للجامعة بأن هذه الفكرة غير
صحيحة على اإلطالق ،وهي من الشائعات الدارجة بين بعض الطلبة ،وأن أسس القبول النافذة تحدد
نسبة من المقاعد المقررة في كل تخصص/جامعة ،للطلبة الحاصلين على شهادات دراسة ثانوية عامة
من الدول العربية ،ويتم تنافس هؤالء فيما بينهم على المقاعد المخصصة لهم.
واشارت الوحدة الى أن الجامعات التي يتم تقديم طلبات االلتحاق بها بشكل مباشر ،دون تقديم طلب
لوحدة تنسيق القبول الموحد،هي الجامعة األلمانية األردنية والجناح العسكري في جامعة مؤتة وكلية
األميرة منى للتمريض في جامعة مؤتة وكلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية وكلية الفنون
الجميلة في جامعة اليرموك وكلية الطب والجراحة البيطرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
وتخصص العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اضافة الى تخصص التمريض في جامعة
الحسين بن طالل.
كما أكدت الوحدة ان تخصص هندسة البرمجيات ال يعد من ضمن التخصصات الهندسية ،والتي
تعتمد معدل ( )%55كحد أدنى في معدل شهادة الدراسة الثانوية الختياره ضمن رغبات الطالب،
فالحد األدنى الختيار هذا التخصص هو ()%65
وعلى صعيد المعدالت المتوقع قبولها ،توقعت مصادر أن يتم قبول معدالت بحد أدنى يصل الى 65
بالمائة في تخصصات محددة بجامعات الجنوب ،فرغم االرتفاع الهائل في معدالت الثانوية العامة
إجماال إال أن الطلبات التي يتنافس عليها طلبة المعدالت الدنيا ستبقى تقبل معدل الـ .%65
وتشير التوقعات األولية الى أن يصل الحد األدنى للقبول بتخصص الطب البشري الى ما يزيد عن
ُشرين او ثالثة أعشار في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتليها
 2535في الجامعة االردنية ويقل بع َ
جامعات الهاشمية واليرموك ومؤتة .في حين تشير التوقعات االولية الى أن يصل الحد االدنى
باالردنية في هندسة العمارة الى  % 2735وهندسة الحاسوب الى  %26فيما قد تصل انظمة
معلومات االعمال الى  %20أما في جامعة العلوم والتكنولوجيا فتشير التوقعات الى ان يصل الحد
االدنى بتخصص الهندسة المدنية مثال الى  % 2734وهندسة الطيران الى ذات المعدل والعلوم
الطبية الى  ،%20وطب االسنان الى ما ال يقل عن  %25كحد ادنى ،وعلم الحاسوب وتطبيقاته بحد
ادنى  ،% 2536والمحاسبة الى  ،%27واقتصاد االعمال الى  %23واالنجليزية الى ،%26
والقانون الى  %23وعلم االجتماع الى  %56والعلوم الحياتية .%24
أما في جامعة اليرموك فالتوقعات تشير الى ان هندسة االتصاالت ستصل بحدها االدنى الى 2033
 %وعلوم الحاسوب الى ما ال يقل عن  %24فيما الرياضيات والفيزياء والكيماء ما ال يقل عن
.%52
وفي الجامعة الهاشمية سيصل الحد االدنى حسب التوقعات في الطب الى ما ال يقل عن ،%2533
والميكاترونكس الى  ،%25والميكانيكية الى  %26وادارة االعمال  %52واالقتصاد الى %55
والمحاسبة  .%2330أما في جامعة مؤتة فتشير التوقعات الى ان يصل الطب الى  % 2533فيما
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تصل الهندسة الكهربائية الى  %23وهندسة الحاسوب الى  ،%24والمحاسبة الى  %52والحقوق
.%53
في السياق ،تقدم للجامعات االردنية مئات الطلبات لطلبة عرب لاللتحاق بالجامعات الرسمية حيث
منحت أسس القبول للجامعات الرسمية قبول طلبة غير أردنيين ،استثناء من شرط الحد االدنى لمعدل
القبول ،بحد أعلى ( )45عالمات أقل من الحد المطلوب ،شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة
التي تحدد االلتحاق في كل كلية /تخصص.
واستثنت االسس من «عملية االستثناء» هذه الطالب االردني الذي يحمل جنسية اخرى ،ونصت أنه
ال يجوز منح أي طالب غير أردني استثنا ًء للتسجيل في تخصصات الطب وطب االسنان.
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إنشاء كلية تقنية في جرش تابعة لجامعة «البلقاء»
قال النائب عبدهللا الخوالدة ان الحكومة وافقت على
انشاء كلية تقنية في محافظة جرش تتبع لجامعة
البلقاء التطبيقية ،مشيرا الى ان المباشرة ببنائها
سيكون قريبا في منطقة الرشايدة شرق مدينة جرش
على قطعة ارض مخصصة لها بمساحة  55دونما
سيما وان المبالغ الالزمة لهذه الغاية مرصودة في
الموازنة.
وبين النائب الخوالدة ان جهوده وزميلته النائب
وفاء بني مصطفى مع الحكومة خالل الفترة
الماضية اسفرت عن هذا القرار الحكومي إلنشاء
الكلية ،خدمة ألبناء المحافظة ،إضافة القامة
مشروعين كبيرين ستشهدهما المحافظة العام المقبل
من شأنهما معالجة مشكلة البطالة التي تواجه قطاع الشباب والمهنيين.
واشاد النائب الخوالدة بجهود الحكومة الرامية لخدمة المحافظة من خالل حزمة من المشاريع الهادفة،
مشيرا الى أن المحافظة بحاجة إلى جهود كبيرة لدعم المشاريع المتوقعة في الفترة المقبلة ،بخاصة
وأن الحكومة تسعى إلى تحسين البنية التحتية للمحافظة لتخدم المشاريع التي من شأنها خدمة أبناء
جرش كاملة.
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ادارة عصابات ام ادارة جامعات :تفاصيل لرئيس احدى السلطات تحدث فيها عن فساد
رئيس جامعه ومراكز القوى التي تدعمه
تبدأ طلبة نيوز خالل االسبوع القادم بنشر وثائق تخص تجاوزات مالية وقانونية وادارية الحد
االدارات الجامعية وذلك بذكر االسماء وذكر القضايا التي تثبت الوثائق تورط تلك االدارة الجامعية
والتي تقلبت على ادارة اكثر من مؤسسة اكاديمية وكان لها في كل موقع اخطاء ادارية واكاديمية ادت
الى نتائج سلبية على تلك المؤسسات .
كما وسيتم نشر تفاصيل بطريقة غير مسبوقة لحديث رئيس إحدى السلطات الدستورية في البالد
والتي تحدث فيها عن ثبوت الفساد على تلك اإلدارة الجامعية وعن فساد القوى التي تدعمه وتفاصي
زيادرة ذلك المسؤول الى هيئة مكافحة الفساد حول تلك المجموعه من الفاسدين .
كما وسيتم نشر تفاصيل التنفيعات والتعيينات التي قامت بها تلك اإلدارة الجامعية مخالفة لكل قرارات
مجلس الوزراء وبدون نشر اعالنات ألشخاص من نفس المنطقة الجغرافية ذلك الرئيس والكيفية التي
تمارس بها تلك اإلدارة الجامعية الضغوطات على العمداء ورؤساء األقسام لتنفيذ تلك التعيينات
المخالفة بدون أي رقابة ألي جهة رقابية .
وستتضمن تلك التفاصيل الصفقات التي تم فيها تعيين تلك اإلدارة الجامعية في كل مكان وماهية
قدرتها األكاديمية والعلمية في ظل مرافقة شخصية أكاديمية تالزم تلك اإلدارة في المؤسسات التي
عملت بها بحيث تقوم على إعداد األوراق العلمية لها .
ويبدو ان الطريقة التي تدير فيها تلك االدارة الجامعية الملفات االدارية واالكاديمية تقوم على مبدأ
المؤامرة وفبركة القضايا وتكميم االفواه والتسلط االداري ومحاولة اسكات كافة االراء المعارضة
مستمدة القوة من مراكز قوى في مؤسسات الدولة االخرى هذا وستكون الوثائق والمعلومات التي
ستنشر على طل بة نيوز ستشكل صدمة للوسط الشعبي واالكاديمي في االردن عن المدى الذي وصلت
اليه عقلية القيادات االكاديمية ومدى التجاوزات التي ان صح وصفها فهي اقرب الى ما تكون ادارة
عصابات وليست ادارة جامعات
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3 جوردان تايمز ص

Hashemite University to start fall semester early this year
Dana Al Emam
AMMAN — Despite recommendations by the Higher Education Council
(HEC) to unify the beginning of the fall semester for public universities, the
Hashemite University is scheduled to start the academic year two weeks
.earlier
The HEC decision, which was issued at the end of June, called for starting
the fall semester on September 22 at public universities and on October 6 at
.private ones
Hashemite University President Kamal Bani Hani said the decision to start
.early was taken for the benefit of students and the university in general
We addressed the minister of higher education and expressed our desire to “
.commit to our academic calendar,” he told The Jordan Times on Thursday
Bani Hani noted that the university was the first to finish the summer
.semester, which meant the summer vacation began early
The summer semester was over by the first week of Ramadan… to save our “
students the trouble of taking classes and sitting for exams during the fasting
.month,” he said
Starting the academic year early gave us flexibility to deal with Ramadan in “
.summer,” Bani Hani noted, adding that it also has economic advantages
The law states that if the vacations of instructors and teaching staff is 11 “
.weeks or more, the university has to pay their salaries,” he stated
If the fall semester for teaching staff starts after September 1, the university “
will have to pay them without any productive work in return, which is a
waste of money,” Bani Hani added, noting that the faculty members have to
.come a week earlier to prepare syllabi and make sure the labs are ready
He said most students were informed that September 8 will mark the
.beginning of the fall semester even before the HEC decision
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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We wanted to make sure our students plan for their vacations accordingly, “
so they don’t end up paying extra charges for changing the dates of their
.flights,” Bani Hani concluded
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مقاالت
طلبة نيوز

3543/5/45

األحد

التعليم العالي واالقتصاد السياسي
د .سالمه يوسف طناش
إن المتتبع لحركة التعليم العالي في األردن يدرك بأن مؤسساته
وبمختلف تصنيفاتها قد تعرضت في العقدين الماضيين لضغوطات
كثيرة ومؤلمة ،وذلك للسعي بها نحو الخروج عن مجمل المبادئ
األساسية التي من اجلها انشئت .فبينما أخذت مصادر التمويل
الحكومي تتقلص ظاهريا ،أصبحت الضغوط تمارس على هذه
المؤسسات للتخلي عن قسم كبير من االستقاللية المؤسساتية ،وذلك من
أجل تلبية متطلبات الضغوط االحتماعية ،والوفاء بمستلزمات األبعاد
السياسية المنبثقة عن هموم الدولة .مما أبعد المنطق االستراتيجي
للتخطيط عن هدفه .إذ إن نظام التعليم العالي األردني ال يمكن له أن
يعيش بمعزل عن التغييرات الجارية في مجال التمويالت والتحوالت السياسية في المنطقة بأكملها،
والمتعلقة بحركية ودينامكية ظاهرة العولمة!
إن الضغوط التمويلية لمؤسسات التعليم العالي قد تدفعها إلى إعادة تقييم رسالتها االجتماعية ،وإعادة
النظر في أولوياتها األكاديمية ،وبنيتها التنظيمية .كما ويتم طرح موضوعات المساواة في حق
االلتحاق بالتعليم العالي ،وتيسيره ،وإدارة شؤونه وفاعليته بشكل مستمر .وقد تكون هذه الموضوعات
ترتبط بشكل جذري برأس المال السياسي .وما محاوالت التعتيم على البعد االجتماعي المرتبط
بالقدرة االقتصادية ،والطبقية المنعكسة عن رأس المال السياسي اال مؤشرات إلى إنهيار العقد
االجتماعي المتزن باتزان الطبقة الوسطى للمجتمع .لذا فإن ذلك يستدعي إعادة النظر بالترتيبات
المتعلقة باالنتاج وفرص العمل ودعم القوى العاملة بالتعاون مع رأس المال ،وضرورة اشراكه
بعمليات القرار االقتصادي االجتماعي وحتى السياسي ،مع محاولة توظيفه لمصلحة المجتمع وتنميته
وفقا لألبعاد االجتماعية .إذ إنني أعتقد بأن الهدف التنموي والبنيوي لبرامج التطوير يُفترض أن يقوم
على إعادة تأهيل قطاعات المجتمع االنتاجية الصناعية ،والزراعية ،والتعليمية ،وبما يتوافق مع
متغيرات راس المال السياسي ليتم توجيهها نحو االنتاج والتصدير .فالتنمية ووفقا ألهدافها تقوم على
مجموعة من المتطلبات والشروط ،كاإلشراف المباشر من الحكومة ،وخفظ االنفاق العام ،وسياسات
مالية متشددة تعمل على جسر التضخم ،وتشجيع وتأهيل قطاع االنتاج والتصدير ،وخفض الرسوم
على الواردات االنتاجية .......وزيادة المدخرات العامة والخاصة .لذا ،فإن تشجيع التعليم العالي
باعتباره سلعة اقتصادية ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار المفاهيم االقتصادية السياسية ،لتصبح قادرة
على االنتاج الواعي لدعم وتعزيز القدرة التنافسية في عصر العولمة ،واقتصادياته .مما يتطلب إعادة
النظر في إدارة هذه المؤسسات ( التعليمية )،وبالتأكيد تصويب برامجها .إذ إن االستمرار يهذا النهج
الروتيني ال يعالج قضايا مستقبلية ،بل سينتج مشكالت وارباكات اجتماعية وسياسية يصعب معالجتها
أو ايجاد الحلول الناجحة لها مستقبال .ففهم ديناميكية العولمة في التعليم العالي وفهم الفعل وردات
الفعل العالمية يمكن مالحظتها في تغيير سلوكيات األفراد االستهالكية ،وسلوكيات المجتمعات أو
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدول االقتصادية .إذ لم تعد مؤسسات التعليم العالي مغلقة في اسوارها ،بل فُتحت ألبواب لم تكن
مفتوحة من قبل .إن ما يؤسف له أن نرى عمليات اإلصالح االقتصادي ،قد أدت إلى ما يعرف
باالقصاء االجتماعي والذي خلف شرائح واسعة ال تستطيع أن تحصل على الحد األدنى من الحقوق
االجتماعية أو العوائد االقتصادية .إن على الدولة أن ال تنحى الى تطبيقات اللبيراليين في االقتصاد
بشكل مطلق ،وعدم تركهم متحررين من المثل العليا .إذ عليها أن تبقى لصيقه لهم في كل العمليات
لمراقبة التوجهات والسياسات وبما يخدم البعد االجتماعي.
إن العولمة ال تتجسد فعليا في المجال االقتصادي ،بل تعدت ذلك إلى المجاالت السياسية ،والتعليمية،
والثقافية ،واالجتماعية .إذ هناك محاوالت جادة للدمج التعددي الطابع ،والممنهج من خالل تقنيات
االتصال الحديث .كما يالحظ تصاعد للبعد السياسي وبشكل تدريجي ضمن مفاهيم العولمة ويتمثل
ذلك في المؤسسات المتعددة الجنسيات ،إذ يمكن توظيف التعليم العالي ومؤسساته في هذا االطار .وقد
يكون لهذا التحول تبعات وتعقيدات خطيرة على بنى نظم التعليم .كما أن عملية إعادة الهيكلة والبناء
لمؤسسات التعليم العالي ،ال بد وأن يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر باالطار المرجعي لديناميكية
السلطة والقوة الكامنة لالقتصاد العالمي ،وقدرة الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات على إحداث
التغيير المباشر.
و هكذا ،فإن عملية إعادة الهيكلة لمؤسسات التعليم العالي ،وبنائها وفقا لمتطلبات القرن ،إنما هي
ضرورة ملحة ،وكاستجابة مرنة وفقا للتداخل البنيوي وعلى المستوى الوطني ،واالقليمي ،والعالمي.
إذ ال بد من ايجاد رؤية للتنسيق بين عالقة التعليم العالي وأهداف قطاع الشركات والصناعة
والتجارة ،كمحاوالت للدخول في الزخم التنافسي العالمي .كما ال بد من وجود اجماع وطني يؤكد
على أهمية القطاع الخاص بالنسبة لالقتصاد الوطني ،وقطاع التعليم العالي وفق أسس وطنية راسخة.
إذ ال يمكن في هذه األلفية أن يحقق القطاع االقتصادي بمجمله أرباحا إال من خالل التعليم العالي
القادر على التنافس في المنظومة العالمية ،والقدرة على تقديم برامج متقدمة ومتميزة وبأقل التكاليف،
وفقا لحسن إدارة الموارد .وكذلك ال بد من التنسيق وايجاد عالقات واضحة بين مؤسسات التعليم
العالي وسوق العمل.
إن العديد من مؤسسات التعليم العالي هي في حالة طوارئ نتيجة لتقليص التمويل لها .وقد ترتب على
ذلك قرارات أثرت بشكل سلبي في قدرتها على دخول التنافس الحر في تقديم برامج يمكن أن توسع
عملياتها ،وخاصة في مجاالت االبحاث التطبيقية ،واألساسية .لذا ،قد تبدو هذه األمور مغرية لرأس
المال السياسي للدخول وفقا لقدرته الهائلة على تحريك األمور وباالتجاه الذي يريد .مما قد ينتج عن
ذلك استثمار غير مريح وغير مالئم للمجتمع ،ومكوناته .إذ سوء التخطيط ،وعدم الكفاءة المؤسساتي،
وسوء توزيع الموارد المختلفة ،كلها مشكالت يعاني منها قطاع التعليم العالي .وما يتجلى من اصالح
هنا أو هناك انما يتمثل في اللغة المستخدمة والقدرة على استخدام تقنية المفردات ببراعة.
وبرأيي فإن إعادة توجيه نظام التعليم العالي نحو حاجات سوق العمل التقني  ،وتوزيع الدعم نحو
البرامج التي تلبي هذه الحاجات هو أمر في غاية األهمية ،وهو أمر ملحٌ ،لنصل إلى مرحلة االنتاج
والتصدير ولو لجزئية محددة في نظام العولمة.
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الدستور ص 0

3543/5/45

األحد

دراسة وطنية لواقع ومستقبل التعليم العالي
أحمد جميل شاكر
رغم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تقريرا حول الجامعات والتعليم العالي إال
أنه ال بد من إجراء دراسة وطنية جادة وموسعة ومعمقة لواقع ومستقبل التعليم العالي في االردن
وأوضاع الجامعات الرسمية واألهلية ،وحاجتنا المستقبلية الى بعض التخصصات أو الحد من
تخصصات حالية او حتى العمل على الغائها.
هذا األمر يتطلب مؤتمرات وجلسات مصارحة ومكاشفة يشارك بها كل المعنيين من أكاديميين
حاليين ،وقدماء ،ورجال سياسة واقتصاد ،وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ،وان نعود الى
تقييم كل المؤتمرات والندوات التي عقدت في السابق للنهوض بالتعليم العالي والجامعات في المملكة،
ووضع اليد على األسباب الحقيقية لتدني مستوى التعليم الجامعي في بعض الجامعات الرسمية ،وان
يكون لكل جامعة الدور التنموي ،والتأثير المباشر في المجتمع الذي تتواجد فيه.
نقول هذا الكالم رغم ان دراسات البنك ،الدولي التي اجريت في السنوات الثالثة الماضية أثبتت ان
التعليم العالي في االردن افضل من نظيره في المنطقة العربية ،لكن مقارنة واقع هذا التعليم العالي
عما كان عليه في السابق نعتبره متراجعا ً وان من أسباب ذلك كما يقول الخبراء تدني مستوى التعليم
األساسي وفتح باب التسجيل في الجامعات من خالل البرامج المسائية ونظام الموازي والذي وضع
للجباية وتحسين األوضاع المالية للجامعات الرسمية ،وزيادة أعداد الجامعات الخاصة.
الخبراء يؤكدون ان االردن بحاجة إلى أعداد كبيرة من أعضاء هيئة تدريس ،وفي عام 3546
سيصل النقص في الهيئات التدريسية الى ستة آالف عضو هيئة تدريس ويأتي هذا النقص في ظل
تزايد الطلب على أساتذة الجامعات في الخارج .والذين يبحثون عن الرواتب المجزية حيث بلغت
نسبة الذين تركوا الجامعات الرسمية حتى االن حوالي ( )45بالمئة .والتي ال توفرها الجامعات
الرسمية واألهلية عندنا ألنه ال بد من اعادة النظر في التشريعات التي تتعلق برواتب الهيئات
التدريسية في الجامعات بحيث ال تكون متساوية بين أساتذة الدرجة الواحدة من خالل ايجاد معايير
مثل البحث العلمي لالستاذ والذي يعاني من عيوب كثيرة ،في مقدمتها ان البحث يوضع لغاية الترقية،
ويفتقر الى التمويل المالي الالزم ،وهناك عشرات األبحاث المسروقة كما أكد ذلك تقرير وزارة
التعليم العالي ،والتالي فانه لن يكون للجامعات دور في مجال التنمية ما لم يتم التركيز على تطوير
البحث العلمي بجميع أشكاله رغم ان بعض ادارات الجامعات ال ترى هذه األهمية للبحث العلمي.
نتمنى على كليات الزراعة في الجامعات االردنية ان تجري دراسات على تطوير زراعة التمور،
اوادخال اصناف جديدة في الزراعات االردنية والقابلة للتصدير حيث الجانب االخر غربي نهر
االردن يقوم بتصدير الكيوي ،واالفوكاتو وغيرهما من اصناف الخضار والفواكه المطلوبة في
اوروبا بمئات الماليين من الدوالرات.
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التعليم العالي بحاجة الى استراتيجية ثابتة ال تتغير بتغير الوزير او الحكومة ،لكنها تكون قابلة للتعديل
حيثما اقتضت ذلك المصلحة العامة والمستجدات والتطورات.
نحن بحاجة اآلن الى جلسات مكاشفة ومصارحة ،خاصة في التركيز على بعض التخصصات
المطلوبة ،حيث يؤكد خبراء التعليم العالي ان االردن بحاجة الى التوجه نحو التعليم االلكتروني
وخاصة في ظل وجود النقص في اعضاء الهيئات التدريسية ،وان عدم البدء بتصويب اوضاع
الجامعات أكاديميا واداريا وماليا سيضعها في اوضاع صعبة ،وانه ال بد من مراجعة شاملة لكل
السياسات التعليمية سواء في الجامعات اوفي مرحلة التعليم االساسي لتصويب المسيرة وللحفاظ على
السمعة المتميزة للتعليم العالي في االردن واالرتقاء به حيث تفاخر قيادات مختلفة في دول الخليج
العربي بأنهم من خريجي الجامعات االردنية.
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الرأي ص 6

3543/5/46

الجمعة

المناخ المؤسسي الجامعي في الجامعات األردنية ..استمطار أم استغفار؟
د .أيمن أحمد العمري
يعتبر موضوع المناخ المؤسسي واحداً من أهم الموضوعات التي ثار حولها الجدل بين الباحثين،
وخاصة في مجال السلوك التنظيمي ،وتـنبع أهمية دراسة العالقة بين السلوك والمناخ المؤسسي من
االفتراض القائل بأن ّ أي سلوك فردي أو مؤسسي ال ينبع من فراغ بل هو محصلة التفاعل بين
مجموعة معقدة ومترابطة من األشياء أو االشخاص أو غيرها من المكونات البيئية ،وبالتالي فالتعرف
على طبيعة السلوك التنظيمي وتفسيره والتنبؤ والسيطرة عليه تستلزم التعرف على طبيعة الظروف
المحيطة به ،وهذا يعني تحديد طبيعة المناخ المؤسسي السائد في أية مؤسسة كانت.
ويمكننا القول إن المؤسسات كبصمات األصابع؛ دائما فريدة في نوعها ،فلكل منها ثقافتها وتقاليدها
ونظامها ،مما يك ّون في مجموعه المناخ الذي يعمل به الناس .والمناخ الجامعي يعتبر من المفاهيم
التي بموجبها ينظر ألية جامعة أن لها ثقافة ومناخا ً مؤسسيا ً يتكون من خصائص البيئة الداخلية
(الهيكل التنظيمي ،والنمط القيادي ،والسياسات واالجراءات والقوانين ،وأنماط االتصال ووسائله...
الخ) والتي تؤثر بشكل ايجابي أو سلبي في سلوك العاملين فتؤثر على قيمهم واتجاهاتهم وادراكاتهم.
والمناخ الجامعي هو االطار الحيوي الذي يؤثر في تحقيق أهداف الجامعة ،فقد بينت دراسة لتقديرات
أعضاء هيئة التدريس للمناخ الجامعي لبعض الجامعات األردنية بين درجة متدنية ومتوسطة .فالمناخ
الجامعي المتأزم أو المغلق يمكن أن يقود إلى أزمة مجتمع جامعي بكل أبعاده ومقدراته البشرية
والمادية؛ ولهذا فإن تحسين المناخ الجامعي ال يكون بمعاقبة أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو
العاملين ،بل بايجاد حلول جذرية لهذه األمراض الفتاكة .وقد يكون ذلك من خالل تفعيل دور
الجامعات من خالل التركيز على تطوير البحث العلمي ،واستقاللية الجامعات ،ودعم موازناتها،
ومواجهة هجرة الكفاءات والتي سببها في الغالب تدني مستوى الرواتب في الجامعات ،فقد أشارت
دراس ة أردنية الى أن نسبة األساتذة الذين تركوا الجامعات سواء باالستقالة أو الهجرة أو أنهوا
عقودهم ( )%47من أساتذة الجامعات الحكومية ،وعدد األساتذة الذين غادروها للخارج ( )776من
أصل ( )0244أستاذاً خالل الفترة (.)3555/ 2-3557/ 2
وبالتالي هل نستطيع القول إن هجرة الكفاءات العلمية من الجامعات األردنية واألزمات الطالبية
وخصوصا ً فيما يتعلق بمسألة العنف الطالبي ،والحاكمية واإلدارة المرتبطة بسياسات وزارة التعليم
العالي ،والنماذج التنظيمية التقليدية السائدة في الجامعات ،والمسائل اإلدارية واألكاديمية المتعددة هي
من نتاجات المناخات الجامعية؟ وهل ثقافتنا االجتماعية مغذية للمناخات الجامعية السائدة فيها سلبا ً أم
ايجاباً؟ وهل هناك عالقة بين السلوك االداري داخل الجامعات االردنية والمناخات الجامعية فيها سلبا ً
أم ايجاباً؟ وهل هناك عالقة بين المناخ الثقافي العام في المجتمع األردني والجامعات في تحسين أو
عدم تحسين المناخات الجامعية فيها؟
ولمحاولة اإلجابة عن تلك األسئلة ،هل نستطيع أن نقوم بما يقوم به بعض علماء المناخ والغيوم لحث
الغيوم صناعيا ً على إسقاط المطر في المناطق الجرداء  -ما يسمى باستمطار الغيوم-من تحر ٍ وفعل
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األسباب الجالبة ل تحقيق الهدف في تحسين المناخات الجامعية ،أم نجلس فقط ونراقب دون أية
إجراءات -االستغفار فقط -فال يكفي أن نستسقي دونما حرث ٍ وبذر ٍ لألرض وإعدادها الستقبال
القطر والمطر إلنبات الزهر ،قال عمر رضي هللا عنه لجماعة من األعراب كانوا إذا مرضت إبلهم
سألوا عجوزاً الدعاء« :اجعلوا مع دعاء العجوز شيئا ً من القطران» .واإلنسان في هذا العصر أتاح له
الخالق عز وجل استحالب السحاب ومضاعفة المطر عبر تقنية أثبتت بعض التجارب أنها ناجحة
نسبيا ً .وبالتالي مع توافر الكفاءات والشهادات العلمية والخبرات في مجال التعليم العالي وإدارة
الجامعات يمكن أن توظف بشكل فعال في تحسين مناخات الجامعات .فهل يكفي االستفغار أم نقوم
باالستمطار؟
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اعالنات
الرأي ص  -32الغد ص 35
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الرأي ص  -35الدستور ص 40

األحد
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حالة الطقس
األحد

طقس األردن

3543/5/45

األحد  18آب 3112
نهارا:
يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام
بحدود  3-4درجات مئوية .ويكون الطقس صيفيا ً عاديا ً في المرتفعات الجبلية العالية ،وحاراً نسبيا ً
عصراً في بقية المناطق ،ويستمر حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية
الشرقية .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً على فترات وستعمل على إثارة
الغبار واألتربة في المناطق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويكون البحر هادئا ً.
ليال:
تنخفض درجات الحرارة بال ُمقارنة مع الليالي السابقة ،لتصبح األجواء ُمعتدلة في أغلب المناطق،
ولطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول .كما وتبقى الرطوبة النسبية ُمرتفعة بعد ُمنتصف الليل في
غرب البالد مع ظهور السُحب المنخفضة خاصة في السهول الشمالية .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة.

االثنين  10آب 3112
نهارا:
يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون حول ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام.
ويكون الطقس صيفيا ً عاديا ً وخاصة في المرتفعات الجبلية ،ويستمر حاراً عصراً في األغوار والبحر
الميت والعقبة والمناطق الصحراوية الشرقية .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،قد تنشط
عصراً على فترات.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .ويكون البحر هادئا ً.
ليال:
يتحول الطقس تدريجيا ً إلى لطيف وخاصة في المرتفعات الجبلية والسهول .وتكون الرياح شمالية
غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء  31آب 3112
نهارا:
تستمر درجات الحرارة حول ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام .ويكون الطقس صيفيا ً عاديا ً وخاصة
في المرتفعات الجبلية ،ويستمر حاراً عصراً في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة للمناطق
الصحراوية الشرقية .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً على فترات ،وقد
تكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .ويكون البحر هادئا ً.
ليال:
يتحول الطقس تدريجيا ً إلى لطيف وخاصة في المرتفعات الجبلية والسهول .في حين يكون رطبا ً
بشكل الفت في شمال البالد ،حيث تظهر السُحب المنخفضة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

3543/5/45

األحد

 علمت « عين الرأي» ان لقاءات عقدت مؤخرا بين أعضاء في التيار السلفي الجهادي
واإلخوان المسلمين ركزت على التنسيق خالل الفترة المقبلة بين « الجهاديين» والحراك
الذي يقوده اإلخوان للضغط على الحكومة لإلفراج عن معتقلي اإلخوان والتيار الجهادي من
خالل توحيد االعتصامات والوقفات االحتجاجية بينهما كون توحيد التيارين يشكالن قلقا
للحكومة واألجهزة األمنية مما يدفعها الى االستجابة لهذه الضغوط ..مصادر مطلعة قالت ان
عضو التيار السلفي الجهادي نضال فالح الغرايبة ناقش هذا التوجه مع قيادات اخوانية األمر
الذي أثار حفيظة العديد من أعضاء التيار الجهادي الرافض لمبدأ التعاون مع اإلخوان
المسلمين بالمطلق لتناقض عقيدتهم معهم.
 نواب « المبادرة» الـ (  ) 45يعقدون اليوم اجتماعا في مبنى مجلس النواب لمناقشة برنامج
عملها الذي يتضمن رؤية سياسية واقتصادية ..البرنامج سيقدم بعد إقراره الى الحكومة .
 الشكاوى المتعلقة ببرنامج توزيع المياه في العاصمة عمان بعد وصول مياه الديسي انخفضت
بنسبة كبيرة واقتصرت على المشاكل الفنية كما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «مياهنا»
المهندس منير عويس .وقال الى «عين الرأي» ان كميات المياه في عمان تكفي برنامج
التوزيع األسبوعي وشكاوى التزويد بالمياه انخفضت وتتعلق فقط باألعطال الفنية.
 برعاية ملكية سامية تعقد مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي االثنين المقبل مؤتمرها
العام السادس عشر تحت عنوان ( مشروع الدولة إسالمية حديثة قابلة لالستمرار ومستدامة)
بمشاركة مائة من أبرز العلماء والمفكرين المسلمين يمثلون نحو من  35دولة في العالم.
 دائرة تنمية األوقاف أعلنت عن رغبتها بطرح مزاد استثمار فندق األقصى في القويسمة لمدة
خمس عشرة سنة  ..الفندق مكون من أربعة طوابق بمساحة إجمالية قدرها  3555م 3تقريبا
إضافة الى ثالثة مخازن تابعة للفندق على الشارع الرئيسي.
 مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدر تعميما بقبول طلبات التسجيل ضمن شبكة
ضريبة المبيعات والسير باجراءاتها ألي شخص يتقدم في حال تم إبراز شهادة التسجيل لدى
الجهة المختصة للشخص االعتباري ووثيقة إثبات الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي
األردني وصورة عن جواز السفر لغير األردني على أن يتم إحضار الوثيقة أو الوثائق غير
المبرزة ضمن مهلة يتم تحديدها للمتقدم بطلب التسجيل.
 السفير االردني في القاهرة بشر الخصاونة غادر مستشفى االستقالل بعد عملية جراحية
تكللت بالنجاح ..السفير الخصاونة سيعود الى العاصمة المصرية مطلع االسبوع المقبل
لممارسة مها
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األحد

صنارة الدستور

3543/5/45

 ينظم صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية وضمن نشاطات برنامج التمكين الديمقراطي
الساعة الرابعة من عصر يوم غد االثنين في مجمع االعمال /المنطقة التنموية لقاء مع
مؤسسات المجتمع المدني سيتم خالله اإلعالن عن إطالق نوافذ التمكين الشبابي ..ويتضمن
اللقاء تقديم عرض يهدف الى التعريف بالبرنامج ومحاوره ،وتوضيح التفاصيل المتعلقة
بالنوافذ من حيث أهدافها وشروط التقدم للحصول على منحة وآلية تقييم المشاريع.
 على الرغم من وضعه الصحي الحرج ورفض طبيبه الخاص سفره الى العاصمة المصرية
الستئناف عمله هناك اال ان السفير االردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة آثر العودة
الى القاهرة امس السبت لمتابعة مجريات االحداث هناك ليعود نهاية االسبوع ليخضع
لفحوصات مكثفة لالطمئنان ومن ثم يغادر فورا ثانية الى مكان عمله في القاهرة.
 انقطاع غير مبرر لإلنارة على الطريق الدولي الواصل بين محافظة العاصمة واربد حيث
تنعدم الرؤية عند العديد من المنعطفات الخطيرة على الطريق.
 كشف تقرير رقابي «مالي وإداري» أعدته جهة مختصة في الجامعة االردنية أن إذاعتها
باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا على ميزانية الجامعة ،وأوصت باغالقها للتخفيف من النفقات
المالية على الجامعة التي تعاني من عجز مالي.
 رغم مرور أكثر من  6شهور على تشكيل لجنة خاصة في وزارة العمل لتقييم عمل
المستشارين العماليين في سفاراتنا في الخارج ،اال أن عمل اللجنة لم يصدر عنها أي نتائج أو
توصيات تذكر.
 تشهد بعض األسهم القيادية في بورصة عمان ارتفاعا مدعوما باالقبال على الشراء األجنبي
ألسهم تلك الشركات.
 مركز القدس للدراسات السياسية يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة  44:55من صباح اليوم في
فندق الند مارك للحديث عن سياسات إصالح التشريع الناظم لتشكيل وعمل النقابات العمالية.
 قال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابره لـ»صنارة الدستور» انه سيتم خالل
االسبوع الحالي عقد اجتماع مع التجار لبحث حجم التكاليف المترتبة عليهم جراء رفع اسعار
الكهرباء وكيفية معالجة تلك التكاليف.
 ظهرت في االونة االخيرة زيادة في اعداد المتسولين امام المساجد وخاصة بعد صالة ظهر
يوم الجمعة
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األحد

زواريب الغد

3543/5/45

 استبعدت مصادر سياسية مطلعة إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عبدهللا النسور
قبل إجراء االنتخابات البلدية ،المرتقبة في  37آب (أغسطس) الحالي .المصادر المتطابقة
اعتبرت في تصريحات إلى "الغد" أمس أنه من غير المنطقي إجراء تعديل وزاري قبيل أيام
فقط من إجراء االنتخابات البلدية.رغم ذلك ،أشارت مصادر أخرى الى ان الرئيس النسور
بات جاهزا إلجراء التعديل الوزاري ،وحسم خياراته وأسماء وزرائه الجدد.
 السفير األردني في القاهرة بشر الخصاونة اضطر لقطع إجازته المرضية في عمان ،والعودة
بعد عصر أمس الى مكان عمله ،لمتابعة أوضاع األردنيين في مصر في ظل الظروف
الطارئة هناك .وعلمت "الغد" أن وزير الدفاع المصري القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح
السيسي اتصل بالخصاونة أمس شاكرا لألردن موقفه السياسي من األحداث الجارية في
مصر.
 عطاء استيراد الغاز اإلسرائيلي رسا أخيرا على رجل أعمال أردني مرموق.
 يعلن مدير عام صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية قيس القطامين ،وضمن برنامج التمكين
الديمقراطي ،بعد عصر غد االثنين إطالق "نوافذ التمكين الشبابي" .إطالق المبادرة سيتم
خالل لقاء مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي والمدني في محافظة العاصمة ،يعقد
غدا ،بحضور مديرة مشروع التمكين الديمقراطي يسر حسان ،يقام في مجمع األعمال
بالمنطقة التنموية.
 ائتالف األحزاب القومية واليسارية دعا إلى اعتصام أمام دار رئاسة الوزراء مساء األربعاء
المقبل ،رفضا ً لرفع أسعار الكهرباء ،واحتجاجا على النهج االقتصادي الرسمي ،الذي تعتبره
األحزاب المعارضة الستة "خاضعا إلمالءات صندوق النقد الدولي".
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أبرز عناوين الصحف
اليومية









سماسرة تأمين السيارات يحتالون على المواطنين
القبض على عصابة متخصصة باالحتيال اإللكتروني
زيادات :نظام ربط إلكتروني للتحقق من ناخبي (البلديات)
مناشدة من أجل مصر
جودة يلتقي انديك ويهاتف كيري
بيانات اقتصادية دولية تدفع بأسعار الذهب لالرتفاع
 %65من قيمة األوراق المالية بقطاع البنوك يحوزها االستثمار غير األردني






«الموحد» تتلقى  53655طلب التحاق بالجامعات الرسمية
«النقد الدولي» يتوقع تحسن األداء االقتصادي للمملكة
جودة يلتقي الفروف فـي موسكـو اليــوم
معارك في الالذقية واحباط هجوم لحزب اللـه بريف دمشق
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ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي  40دينارا
الحمل الكهربائي بأعلى مستوياته
تأخر صرف الدفعة الثالثة من دعم المحروقات
المدارس المشمولة بمكرمة أبناء العشائر والظروف الخاصة
أحداث مصر تنقذ الحكومة من غضب رفع الكهرباء
تجار "الصويفية" يدفعون ثمن تردد "األمانة"
"التنمية" تعيد جميع موظفيها المكلفين والمنتدبين
النقابة والصحف تطالبان بإعفاء مدخالت اإلنتاج من الضرائب
المفرق سقوط  0قذائف سورية في بلدة أم المسرب وال إصابات
جودة يبحث مع فيلتمان وإنديك عملية السالم
األطفال وسيلة زهيدة الثمن لترويج حمالت مرشحين في األغوار الوسطى
االنتخابات البلدية في الكرك :عودة اإلجماع العشائري يقلص عدد المرشحين ويزيد من حدة
المنافسة
ارتفاع وتيرة الحراك االنتخابي في لواء االغوار الشمالية
لجان االقتراع والفرز لبلدية برقش تؤدي اليمين القانونية
وفاة فتاة تناولت مواد سامة في إربد
بطاقات أمنية لالجئي "السايبر ستي" و"الحديقة" في الرمثا
صادرات المملكة من الفواكه ترتفع % 56
الشقق المفروشة تثير مشكالت وتداعيات اجتماعية
لقاء حواري حول االشتراك االختياري في"الضمان"
سعر البندورة يرتفع  % 33والكوسا تزيد  45قرشا
الزراعة المنزلية تخفف الحمل عن ميزانيات األسر
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